
 
 

iv 

KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil ‘Alamin puji dan syukur 

penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, atas berkat dan rahmat-Nya, 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi berjudul “Pengaruh 

Model Problem Based Learning (PBL) dengan Media Animasi terhadap Hasil 

Belajar Kimia Siswa pada Materi Sistem Koloid di kelas XI IPA SMA Negeri 

6 Binjai T. P. 2014/2015”, disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 

Kimia, Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri 

Medan.     

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Dra. 

Nurmalis, M.Si., sebagai dosen pembimbing skripsi (PS) yang telah banyak 

memberikan bimbingan dan saran-saran kepada penulis sejak awal penelitian 

sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga 

disampaikan kepada Ibu Prof. Dr. Retno Dwi Suyanti, M.Si., Bapak Drs. 

Eddyanto, Ph.D., dan Ibu Junifa Layla Sihombing, S.Si., M.Sc., sebagai dosen 

penguji yang telah memberikan masukan dan saran-saran mulai dari penelitian 

sampai dengan selesainya skripsi ini. Lebih lanjut ucapan terima kasih 

disampaikan kepada Bapak Alm. Prof. Dr. Suharta, M.Si. selaku dosen 

pembimbing akademik (PA), dan Bapak Agus Kembaren, S.Si., M.Si. yang telah 

bersedia menjadi dosen pembimbing akademik (PA) menggantikan dosen 

sebelumnya. Tak luput ucapan terimakasih juga di sampaikan kepada seluruh 

Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Pegawai Jurusan Kimia FMIPA UNIMED yang 

sudah membantu penulis. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada guru-

guru sekolah yang telah mendidik penulis sehingga penulis dapat memperoleh 

gelar Sarjana. Ucapan terima kasih kepada Kepala Sekolah, Wakil Kepala 

Sekolah, Staf Tata Usaha, Guru Kimia dan Siswa/i kelas XI SMA Negeri 6 Binjai 

yang telah banyak membantu penulis selama proses penelitian berlangsung. 

Teristimewa penulis sampaikan terima kasih kepada kedua Orang Tua 

penulis, Muhammad Husni Thamrin dan Aisyah yang berjuang keras dalam 

mendidik dan menyekolahkan serta mendoakan penulis sehingga penulis dapat 

memperoleh gelar Sarjana. Ucapan terima kasih juga kepada Kakak, Abang, Om 



 
 

v 
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